
 
 

Trallskruv TFT Rostfri A4 Syrafast  
 
Tack vare det stabila torxspåret och skruvens spets går monteringen snabbt och enkelt. A4- 
skruven är även vaxbehandlad vilket underlättarmonteringen ytterligare. Rostfritt stål av typen 
A4 är syrafast vilket innebär att skruven kan monteras i alla miljöer och tål de tuffaste av 
miljöer. A4-skruven kan t ex användas nära havsvatten eller under jord. Legeringen består av 
62 % stål, 24 % krom, 12 % nickel och 2 % molybden. Det gör att den alltid behåller sin 
lyster och inte påverkas av den yttre miljön. Skruven är rostskyddsbehandlad i 
korrosivitetsklass C5 och kan därför även användas i krävande industrimiljöer. Torxbits ingår 
vid köp av skruv.  

Trallskruv TFT Rostfri A2  
 
Monteringen går enkelt och snabbt tack vare det stabila torxspåret och skruvens spets. A2-
skruven är även vaxbehandlad vilket underlättar monteringen ytterligare. För att I storleken 
4,2x55 är A2 förmodligen Sveriges mest sålda skruv. Legeringen består av 74 % stål, 18 % 
krom och 8 % nickel. A2-kvaliteten är tillräcklig i nästan alla miljöer i Sverige. Torxbits ingår 
vid köp av skruv.  

Trallskruv TFT Protect 4  
 
Det stabila torxspåret och skruvens spets gör monteringen snabb och enkel. Protect 4 tål 
direktkontakt med väta i krävande miljöer som t ex byggnadsställningar, betongformar och 
trallgolv utan regnskydd. Detta är möjligt tack vare rostskyddsbehandlingen i 
korrosivitetsklass C4. I dagsläget är C4 den högsta klassen för ytbehandlade och härdade 
skruvar. Denna skruv rekommenderas till mindre tralldäck. Torxbits ingår vid köp av skruv.  
 

Trallskruv TFT Protect 4 Heavy Duty   
 
Skruvens grova diameter gör att skruven tål högre krav än vår vanliga trallskruv. Den är 
speciellt framtagen för användning på större trädäck. Anledningen är att trallskruvar utsätts 
för enorma påfrestningar när blött trallvirke torkar och rör på sig. Skruven är 
rostskyddsbehandlad i korrosivitetsklass C4 vilket är den högsta klassen för ytbehandlade 
skruvar. Protect 4 Heavy Duty rekommenderas för större ytor än 30 m2 eller med löplängd 
längre än 10 meter. Torxbits ingår vid köp av skruv.  
 

Heco Topix Decking Screw Rostfri A2  
 
Denna tysktillverkade rostfria skruv har en gänga under skruvskallen för att pressa ner brädan 
mot underlaget. Den används främst i material som Hardwood, Cumaro och IPE. Hecos 
patenterade Topix-spets underlättar dessutom montaget med sin förborrande effekt. 



Inskruvningen blir dessutom snabb tack vare ytbehandlingen Delta. Legeringen består av 74 
% stål, 18 % krom och 8 % nickel. A2-kvaliteten är tillräcklig i nästan alla miljöer i Sverige.  
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